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Produkcja etykiet jest skomplikowanym procesem,
składającym się zazwyczaj z kilku etapów,
prowadzących do uzyskania zaawansowanego
technicznie produktu. Farby i inne materiały mogą
mieć wielki wpływ na efektywność całego procesu,
koszty produkcji oraz jakość produktu.

Fujifilm oferuje szeroką gamę farb i produktów dodatkowych,
opracowanych tak, by zmaksymalizować wydajność procesu
produkcyjnego i równocześnie go uprościć. Cel ten osiągamy
przez skupienie się na poniższych kluczowych korzyściach:

Farby UV do druku wąskowstęgowego

Innowacyjność 
Produkty umożliwiające drukarniom stosowanie
efektywniejszych technologii. Doskonałym przykładem jest tu
farba Flexo JD752 Supernova White, dzięki której kosztowny
sitodruk rotacyjny można zastąpić tańszym i szybszym
drukiem fleksograficznym.

Zarządzanie kolorami 
Łatwe, precyzyjne dopasowanie kolorów, pozwalające
skrócić czas przygotowania do druku i poprawić
odwzorowanie kolorów.

Udoskonalenie procesu 
Systemy, dzięki którym drukarnie mogą pracować lepiej,
szybciej i taniej niż było to dotychczas możliwe.

Pomoc techniczna 
Produkty i usługi są wspierane przez zespół specjalistów,
którzy potrafią wykazać najważniejsze zalety produktów
i pomóc drukarniom do maksimum wykorzystać możliwości
maszyn drukujących.

Niniejszy katalog prezentuje produkty Fujifilm do druku
wąskowstęgowego i kładzie nacisk na informacje, które
pozwolą optymalnie wykorzystać zalety produktów.

Przewodnik składa się z ośmiu części:

 Farby fleksograficzne UV

 Farby do sitodruku

 Lakiery grubowarstwowe

 Produkty dla przygotowalni

 System farb ścieralnych

 Lakiery i kleje

 Produkty czyszczące

 Zarządzanie kolorami
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Flexo JD należy do systemu farb UV o wysokim połysku,
obejmującego szeroki wachlarz kolorów, farby do druku
CMYK, odcienie metaliczne i produkty specjalistyczne

  Gotowe do użycia farby o niskiej lepkości

   Barwy o wysokiej gęstości optycznej

 Przyczepność do szerokiej gamy podłoży syntetycznych,
 takich jak PE, PP, PVC, PET, niektóre papiery termiczne,
 folie metalizowane i najczęściej stosowane papiery

 Wielka różnorodność zastosowań, np. etykiety
 samoprzylepne i niewzmacniane folie na saszetki
 i opakowania

 Nadrukowywalne przy użyciu taśm termotransferowych
 i cold stampingu

 Dobre właściwości przy hot stampingu

  Specjalny system doboru kolorów zgodny z Pantone®*

 Farba Flexo Sleeve White do druku na podłożach
 termokurczliwych (shrink sleeve)

 Szybko utwardzana czarna farba JD005 do aniloksów
 o większej pojemności. Nadaje się do jednoczesnego
 druku rastrowego i aplowego.

Farby fleksograficzne UV

Farby fleksograficzne Sericol zostały opracowane
przy użyciu innowacyjnej technologii dyspersji
Micro-V, która umożliwia maksymalne nasycenie
farby pigmentem przy zachowaniu dobrej lepkości
i reologii. Technologia ta, w połączeniu z dokładnie
kontrolowanym procesem produkcyjnym, daje
pewność, że oferowane farby zawsze prezentują
identyczną, wysoką jakość.

Główne zalety:
 Wysoka pigmentacja, wpływająca na mniejsze zużycie
 farby w celu uzyskania wysokiej gęstości optycznej

 Bardzo dobre utrwalanie, umożliwiające druk z dużą
 szybkością

 Zoptymalizowana lepkość i reologia, poprawiające
 wygląd gotowego druku

 Stabilne parametry użytkowe

Oferta farb UVivid Flexo JD

Kolory podstawowe Światłotrwałość Blue Wool
JD052 Process Yellow   4
JD135 Process Magenta   4
JD215 Process Cyan   8
JD004 Process Black   8
JD005 Process + Black   8

JDR52 Process Yellow   4
JDR35 Process Magenta   4
JDR15 Process Cyan   8
JDR04 Process Black   8

JD001 Black    8
JD009 Dense Black   8
JDR25 White    8
JD025 Opaque White   8
JD045 Yellow    4
JD103 Orange    5
JD199 Warm Red   5
JD097 Red 032    8
JD125 Rhodamine Red   5
JD163 Rubine Red   4
JD237 Purple    4
JD127 Violet    7
JD254 Blue 072   3
JD260 Reflex Blue   7
JD240 Process Blue   8
JD320 Green    8
JD381 Mixing Base   n.d.

JD064 Resistant Yellow   7
JD164 Resistant Rubine   7
JD165 Resistant Rhodamine  7
JD462 High Lustre UV Flexo Silver n.d.
  (Uwaga - nie nadaje się do nadrukowania)

FL461 Rich Pale Gold (Pantone® 873) 8
FL462 Silver (Pantone® 877)  8
FL489 Rich Gold (Pantone® 871)  8

JD752 Supernova White   8
JDSWH UVivid Flexo Sleeve White  8
JDSW2 High Performance Sleeve White 8
JDA01 Special White   8

Zalecenia dotyczące aniloksów do druku farbami
UVivid Flexo JD

*Pantone® jest własnością Pantone, Inc.

Farba UVivid Flexo JD Zwykła farba fleksograficzna

Typ farby Liniatura Pojemność aniloksa
Druk 4-kolorowy 900-1200 lpi 2.3 – 4 cm3/m2

Kolory Pantone® 350 – 800 lpi 5.5 cm3/m2

Kolory silnie kryjące HOC HOC
Biała 150-250 lpi 12-20 cm3/m2

Supernova White HOW3 HOW3
Metaliczne 250-325 lpi 7-15 cm3/m2

Lakier 150-350 lpi 6-10 cm3/m2

UVivid Flexo JD
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UVivid Flexo JD752
Supernova White

Fleksografia

Pojemność komory rastrowej Sandon Global HOW 3

Koszt farby

Powierzchnia pracy 2000 m2

Powierzchnia pokrycia farbą 50 %

ilość kg użytych na metr kwadratowy 0.012 kg/m2

Całkowite zużycie farby w kg 12 kg

Koszt kilograma farby 14 GBP

Całkowity koszt farby użytej
do produkcji

168 GBP

Koszty przygotowania

Koszt robocizny przygotowania
nowej płyty 20 GBP

Koszt nowej płyty 20 GBP

Całkowity koszt produkcji 208 GBP

Porównanie kosztu użytkowania farb UVivid JD Supernova White i Rotary Screen
Opaque White

Sitodruk

Powierzchnia otwarta 13%

Koszt farby

Powierzchnia pracy 2000 m2

Powierzchnia pokrycia farbą 50 %

ilość kg użytych na metr kwadratowy 0.015 kg/m2

Całkowite zużycie farby w kg 15 kg

Koszt kilograma farby 14 GBP

Całkowity koszt farby użytej
do produkcji

210 GBP

Koszty przygotowania

Koszt robocizny przygotowania
nowego sita 100 GBP

Koszt materiałów nowego sita 150 GBP

Całkowity koszt produkcji 460 GBP

Zalecenia dotyczące druku:
Aniloks:  Grawerowany HOW 3 (Sandon Global).
Noże raklowe:  Można stosować zarówno system noży

raklowych z odwrotnym kątem, jak
i komorą raklową.

 
   

Pianka
montażowa:

   
Pianka usprawniająca przenoszenie
farby na obszarze apli – średniotwarda,
twarda.

  

Prędkość druku:

 

Do 80 m/min.
Moc lamp:

 
160W/cm (400W/cal), moc 100%

Przedstawiona w przykładzie oszczędność kosztów została
wyliczona na podstawie różnicy w pokryciu farbą i kosztów
przygotowania. Dodatkowe oszczędności daje wyeliminowanie
dodatków do trappingu. Z farbami UV Flexo zazwyczaj stosuje
się dodatki poprawiające trapping, gdy konieczne jest
wykonanie nadruku na farbie do sitodruku rotacyjnego.
W wypadku drukowania farbą Flexo JD752 Supernova White
dodatki nie są potrzebne.

Główne zalety:
  Doskonałe krycie porównywalne z sitodrukiem rotacyjnym

 Do druku apli i tekstu

 Doskonały trapping i możliwość nadrukowania przy użyciu
 większości farb

 Parametry użytkowe zoptymalizowane pod kątem
 aniloksów o dużej pojemności

 Doskonała adhezja do podłoża

 Szybkie utwardzanie

Najlepsze wyniki uzyskuje się przy użyciu aniloksów HOW
produkowanych przez Sandon Global. W takiej kombinacji
uzyskuje się dobre krycie i możliwość wydruku drobnych
elementów.
Oprócz ulepszenia procesu druku, możliwe jest uzyskanie
znacznych oszczędności przez przejście z sitodruku rotacyjnego
na druk fleksograficzny. Poniżej przedstawiamy typowy przykład:

Porównanie kosztów

Całkowita oszczędność na jedną
pracę 252 GBP

Liczba prac tygodniowo 10

Oszczędność tygodniowa 2 520 GBP

Tygodnie robocze w roku 50

Oszczędność roczna 126 000 GBP

Flexo JD752 Supernova White jest mocno kryjącą
białą farbą fleksograficzną, mogącą stanowić
alternatywę dla sitodruku rotacyjnego.  



Zalecenia dotyczące druku:
Aniloks:  Grawerowanie HOC (Sandon Global).
Noże raklowe:  Można stosować zarówno system noży

raklowych z odwrotnym kątem, jak
i komorą raklową.

 
   

Pianka
montażowa:

   
Pianka usprawniająca przenoszenie
farby na obszarze apli – średniotwarda,
twarda.

  

Prędkość druku:

 

Do 80 m/min.
Moc lamp:

 
160W/cm (400W/cal), moc 100%.

Główne zalety:
 Aple i teksty można drukować jako jedną warstwę, 
 bez białego podkładu.

 

 Możliwość zastąpienia sitodruku rotacyjnego

 Parametry zoptymalizowane do druku aniloksem
 o dużej pojemności

 Doskonała przyczepność do transparentnych materiałów
 foliowych

 Doskonałe utrwalanie przy dużych prędkościach druku

 Wysoki połysk

Te nowatorskie farby fleksograficzne oferują istotne zalety
w stosunku do sitodruku rotacyjnego - szybsze jest
przygotowanie do druku, większa szybkość drukowania
i niższe są koszty ogólne. Poniżej przedstawiamy typowy
przykład:

UVivid Flexo JD
High Opacity Colours
Fujifilm opracowała system mocno kryjących farb
fleksograficznych, będący połączeniem technologii
dyspersji Micro-V, stosowanej w farbach Flexo JD,
z wyjątkowymi właściwościami kryjącymi farby Flexo
JD752 Supernova White. Farb tych można używać
do zadruku transparentnych folii bez konieczności
stosowania białego podkładu i mogą one stanowić
alternatywę dla sitodruku rotacyjnego.

Porównanie kosztów użytkowania farb High Opacity UVivid Flexo JD i Rotary
Screen Colour

Fleksografia

Pojemność komory rastrowej Sandon Global HOC

Koszt farby

Powierzchnia pracy 2000 m2

Powierzchnia pokrycia farbą 30 %

ilość kg użytych na metr kwadratowy 0.008 kg/m2

Całkowite zużycie farby w kg 4.8 kg

Koszt kilograma farby 35 GBP

Całkowity koszt farby użytej
do produkcji

168 GBP

Koszty przygotowania

Koszt robocizny przygotowania
nowej płyty 20 GBP

Koszt nowej płyty 20 GBP

Całkowity koszt produkcji 208 GBP

Sitodruk rotacyjny

Powierzchnia otwarta 13%

Koszt farby

Powierzchnia pracy 2000 m2

Powierzchnia pokrycia farbą 30 %

ilość kg użytych na metr kwadratowy 0.015 kg/m2

Całkowite zużycie farby w kg 9 kg

Koszt kilograma farby 35 GBP

Całkowity koszt farby użytej
do produkcji

315 GBP

Koszty przygotowania

Koszt robocizny przygotowania
nowego sita 100 GBP

Koszt materiałów nowego sita 150 GBP

Całkowity koszt produkcji 565 GBP

Porównanie kosztów

Całkowita oszczędność na jedną
 pracę

357 GBP

Liczba prac tygodniowo 10

Oszczędność tygodniowa 3570 GBP

Tygodnie robocze w roku 50

Oszczędność roczna 178 500 GBP

FARBY UV DO DRUKU WĄSKOWSTĘGOWEGO
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Dodatki do UVivid Flexo JD
Wszystkie farby JD są dostarczane w stanie gotowym do użycia, ale jeżeli jest to konieczne w konkretnych zastosowaniach,
można też skorzystać z wyszczególnionych niżej dodatków.

Problem Dodatek Zalecenia Uwaga Maks. ilość
dodatku

Słaba przyczepność
z powodu
niewystarczającego
utwardzenia

Fotoinicjator ZE824
Skuteczny dodatek wspomagający
utwardzenie wszystkich kolorów

Użyty w nadmiarze może osłabić przyczepność międzywarstwową
i powodować kruchość farby 3%

Powierzchniowy dodatek
utwardzający ZE828

Głównie do utwardzania
powierzchniowego wszystkich
kolorów

Użyty w nadmiarze może osłabić przyczepność międzywarstwową
i powodować kruchość farby 5%

Dodatek poprawiający
polimeryzację ZE833

Do stosowania tylko
w ciemniejszych kolorach

Użyty w nadmiarze może osłabić przyczepność międzywarstwową
i powodować kruchość farby. Może powodować żółknięcie
jaśniejszych kolorów

5%

Słaba przyczepność
niespowodowana
utwardzaniem

Rozcieńczalnik ZE818 Do podłoży syntetycznych Użyty w nadmiarze może utrudnić utwardzanie 5%

Za wysoka lepkość

Szybki rozcieńczalnik
ZE813 Wysoce skuteczny rozcieńczalnik

Użyty w nadmiarze może osłabić utwardzanie i obniżyć odporność
na zadrapanie. 5%

Rozcieńczalnik ZE818 Rozcieńczalnik standardowy Użyty w nadmiarze może utrudnić utwardzanie 5%

Mała odporność
na zadrapanie Utwardzacz ZE850 UV

Zwiększa twardość, obniża lepkość
i przyspiesza utwardzanie Użyty w nadmiarze może osłabić przyczepność międzywarstwową 5%

Słabe zwilżanie
podłoża

Rozcieńczalnik ZE813
Rozcieńcza farbę i obniża energię
powierzchniową

Użyty w nadmiarze może osłabić utwardzanie i obniżyć odporność
na zadrapanie 5%

Dodatek poprawiający
trapping ZEA12

Rozcieńcza farbę i obniża energię
powierzchniową Może utrudnić nadrukowanie i hot stamping 2%

Dodatek silikonowy ZE711
Rozcieńcza farbę i obniża energię
powierzchniową Może utrudnić nadrukowanie i hot stamping 2%

UVivid Flexo JDSW
Sleeve Whites

Zalecenia dotyczące drukowania:
Wałek aniloksowy: Typowe pojemności 5 – 12 cm³/m².
Noże raklowe:  Można stosować zarówno system noży

raklowych z odwrotnym kątem, jak
i komorą raklową

 
   

Prędkość druku:
 

Do 120 m/min.
Moc lamp:

 
160 W/cm (400 W/cal), moc 100%.

Główne zalety:
 Doskonałe krycie

 Wysoka śliskość

 Doskonała odporność na zadrapanie i ścieranie

 Szybkie utwardzanie

 Termokurczliwość do 75%

 Doskonała przyczepność do podłoży syntetycznych

Farby Flexo JDSW Sleeve Whites spełniają wysokie
wymagania występujące na liniach obróbki i nakładania
materiałów termokurczliwych. Produkty te zostały
opracowane we współpracy z partnerami korzystającymi
z takich materiałów, tak by uzyskać optymalny poślizg
i trwałość, wymagane na nowoczesnych liniach
technologicznych.

Farby JDSW Sleeve Whites zawierają dodatki zwiększające poślizg
i dlatego poznaczone są tylko do zadruku rewersowego.

Poślizg zależy od gramatury warstwy farby i warunków utwardzania,
zazwyczaj możliwe jest osiągnięcia współczynnika poślizgu
statycznego równego 0,15.

Wartości poślizgu mierzy się przy użyciu próbnika z równią pochyłą
lub mechanicznego próbnika tarcia, w konfiguracji ze stykającymi
się ze sobą nadrukami.

Względne utwardzenie można określić badając odporność na
rozpuszczalnik przy użyciu MEK. Dla uniknięcia problemów
z nakładaniem i obkurczaniem etykiet podczas ich obróbki ważne
jest upewnienie się, że farby są całkowicie utwardzone.

W celu uzyskania dalszych informacji o produkcie właściwym do
danego zastosowania prosimy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem Fujifilm.



UVivid Rotary RN034 
Combination Screen White

Rotary RN034 Combination Screen White jest białą
farbą bazową używaną do kombinowanego druku
etykiet (sito/flexo).

Dzięki specjalnej formule można na nią nanosić nadruki
farbami Flexo JD bez używania jakichkolwiek dodatków.

 Reologia zoptymalizowana pod kątem wszystkich
 typowych systemów sitodruku rotacyjnego

 Przyczepność do szerokiego wachlarza powszechnie
 stosowanych podłoży

 

 Doskonałe krycie

  Wysoki połysk

Zalecenia dotyczące unikania zanieczyszczeń silikonowych
i zapobiegania im w kombinowanych systemach
sitodrukowych znajdują się w specjalnej karcie informacyjnej
produktu i w dokumencie „Wskazówki i zalecenia”.

UVivid Rotary RN752 
Opaque Screen White

Rotary RN752 Opaque White jest silnie kryjącą białą farbą
do sitodruku rotacyjnego, mogącą służyć zarówno jako
warstwa bazowa, jak i do nanoszenia białych nadruków.

 Szybkie utwardzanie umożliwiające produkcję z dużą
wydajnością

 
Dobra odporność na pasteryzację

 Przyczepność do szerokiego wachlarza powszechnie
stosowanych podłoży

 
Doskonałe krycie

 
Wysoki połysk

Zalecenia dotyczące użycia w połączeniu z innymi
technologiami drukarskimi można otrzymać w lokalnym
przedstawicielstwie Fujifilm.

Farby białe do sitodruku Lakiery grubowarstwowe

UVivid RN622 
Rotary Screen Tactile Varnish

UVivid CN622 
Flat-bed Screen Tactile Varnish

Lakiery grubowarstwowe do nadruków grubopowłokowych.

  Dobra elastyczność

 Doskonałe odtwarzanie szczegółów w grubopowłokowych
 systemach sitodrukowych

  Do nadruków alfabetem Brailla i nadruków dotykowych

 Możliwość mieszania obu lakierów

Produkty dla przygotowalni
Bogata oferta produktów przygotowawczych
do sitodruku arkuszowego:

 Emulsje

 Filmy kapilarne

  Wypełniacze

 Produkty do przygotowania sita, odwarstwiania emulsji
 i usuwania resztek farby

 Środki do czyszczenia sit

 Gumy raklowe

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować
się z lokalnym przedstawicielem Fujifilm.

System farb ścieralnych
Rodzina rozpuszczalnikowych farb sitodrukowych
i ścieralnych lakierów fleksograficznych UV do
drukowania zdrapek i biletów.

  Doskonała „siła ukrywająca” i krycie

 Zmienna ścieralność, dopasowana do zastosowania

 Szybkie wysychanie

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować
się z lokalnym przedstawicielem Fujifilm.
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Lakier błyszczący ogólnego
stosowania RV391

Do druku na podłożach poliolefinowych, papierze i tekturze

 Wysoki połysk

 Doskonała zwilżalność

 Dobre właściwości poślizgowe

Matowy lakier do hot stampingu RVA01
Do druku na podłożach poliolefinowych, papierze
i tekturze. Lakier do zadruku.

 Matowe wykończenie

 Możliwość hot stampingu

 Możliwość zadrukowania flexo/sito/hotstamping

 Używany jako lakier do termo-transferu

Lakier błyszczący, rozjaśniony
optycznie RVA05
Do rozjaśniania białych wydruków w określonych
warunkach oświetlenia i do tworzenia efektów
specjalnych, widocznych w świetle UV.

 Do druku na podłożach poliolefinowych,
 papierze i tekturze

 Wysoki połysk

 Podwyższona jasność optyczna

 Doskonała zwilżalność

 Dobre właściwości poślizgowe

RVA07 UV Flexo Primer
Wysoko wydajny primer UV Flexo poprawiający
przyczepność na podłożach metalizowanych i
filmach PET

Błyszczący lakier UV do hot
stampingu RVA14

Do druku na podłożach poliolefinowych, papierze i tekturze

 Błyszczący

 Możliwość zadrukowania flexo/sito/hotstamping

 Dobra odporność chemiczna i na działanie produktu

 Używany jako lakier do termo-transferu

Klej fleksograficzny UV do
laminowania RVA15

Do laminatów folii OPP z powlekanymi papierami
i podłożami poliolefinowe

 Dobra przyczepność

 Wysoka reaktywność

 Niska lepkość

Fleksograficzny klej UV do cold
stampingu RVA16
Do stosowania na papierze i kartonie oraz
podłożach poliestrowych i poliolefinowych

 Dobra przyczepność

 Wysoka reaktywność

 Niska lepkość

 
Lakiery i dodatki

Zalecenia dotyczące foliowania:
Stosować wałek dociskowy z twardej gumy
(twardość Shore'a 85A lub większa) i docisk 2-6 barów.



Kod Opis Do druku
fleksograficznego?

Do sitodruku? Wykończenie Możliwość
nadrukowania?

Hot
stamping?

RV391 Lakier błyszczący ogólnego stosowania Wysoki połysk *

RVA01 Matowy lakier do zadruku Mat

RVA05 Lakier błyszczący, rozjaśniony
optycznie

Wysoki połysk *

RVA07 UV Flexo Primer Błyszczący

RVA14 Błyszczący lakier do zadruku Błyszczący

RVA15 Klej do laminowania Błyszczący n.d. n.d.

RVA16 Klej do cold stampingu Błyszczący n.d.

RVA17 Lakier błyszczący o wysokim poślizgu Wysoki połysk

RVA18 Lakier matowy ogólnego przeznaczenia Mat

RVA21
Lakier błyszczący, do zadruku,
bez benzofenonu Błyszczący

UV400
Lakier matowy UV
(do tworzyw sztucznych) Mocno matowy

UV405 Lakier matowy UV (do papieru) Mocno matowy

* Zależnie od gramatury filmu

Lakiery i kleje

Lakier błyszczący UV o wysokim poślizgu RVA17
Dla zastosowań wymagających wysokiego połysku i wysokiego poślizgu

   Szybkie utwardzanie

 Dobra odporność chemiczna i na działanie produktu

 Doskonała odporność na zadrapanie

Lakier matowy ogólnego przeznaczenia RVA18
Do druku na podłożach poliolefinowych, papierze i tekturze

 Matowe wykończenie

 Niska lepkość

 Lakier bez benzofenonu

 Lakier nadaje się do zadruku

 Dobra odporność chemiczna i na działanie produktu

 Szybkie utwardzanie

Błyszczący lakier Benzophenone-Free RVA21

FARBY UV DO DRUKU WĄSKOWSTĘGOWEGO
KATALOG PRODUKTÓW
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Oferta produktów czyszczących Fujifilm składa
się z trzech starannie dobranych mieszanek
rozpuszczalników, z których każda jest
przeznaczona do wykonywania określonego
zadania. Wszystkie produkty szybko i skutecznie 
usuwają resztki farb.

Instrukcje użycia znajdują się w odpowiednich kartach
informacyjnych produktu.

Zmywacz ogólnego stosowania DFGC1
Czyści płyty, wałki, sita rotacyjne i inne
urządzenia pomocnicze.

 Wysoko skuteczny zmywacz ogólnego stosowania do farb UV

 Szybko paruje

 Nie powoduje pęcznienia płyt

 Bezpieczny dla części emaliowanych maszyn

 Nie pozostawia tłustych plam

Deep Clean DFDCL
Usuwa głęboko osadzone resztki farb z cylindrów aniloksowych.

   Formuła zapewniająca wnikanie do komór rastrowych
 i usuwanie zaschniętych resztek farby

  Otwiera zablokowane komory rastrowe i przywraca je do
pierwotnego stanu

Autowash Cleaner DFAUT
Do stosowania w automatycznych urządzeniach myjących
i zbiornikach zanurzeniowych do sit.

 

 Usuwa resztki farb UV

 Bardzo mała szybkość parowania
 (temperatura wrzenia > 238°C) wydłuża czas działania
 w urządzeniu myjącym.

 Znikomy zapach

 Brak oznaczeń sygnalizujących zagrożenie

 Nie zawiera rozpuszczalników z lotnymi związkami
 organicznymi

Produkty czyszczące 



Dla każdego przedsiębiorstwa ważne jest, by za
każdym razem właściwy kolor uzyskać od
pierwszego razu. Fujifilm opracowało szeroką
gamę systemów zarządzania barwą,
pomagających drukarniom osiągnąć ten cel.

Do wstępnego dopasowania i dobrania kolorów
w przygotowalni można zastosować systemy proofingowe
i systemy podawania farby pozwalające zaoszczędzić czas
i nie dopuścić do marnowania materiału w maszynie
drukującej. W skład systemu wchodzą:

 Formuły kolorów Fujifilm (ręcznie dopasowane)
 do standardu Pantone®

 

 

 Formuły kontrolowane spektrofotometrem, do kolorów
 spoza standardu Pantone®

 

Systemy zarządzania kolorami są specjalnie dostosowane
do potrzeb każdego klienta z uwzględnieniem wielu czynników
takich jak wielkość drukowanej partii, liczba używanych odcieni
farby i liczba partii. Fujifilm dostarczy optymalny system,
spełniający indywidualne potrzeby użytkownika.

W celu uzyskania dalszych informacji o systemach zarządzania
kolorami, mogących podnieść efektywność prowadzenie
przedsiębiorstwa, prosimy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem Fujifilm.

Zarządzanie kolorami

FARBY UV DO DRUKU WĄSKOWSTĘGOWEGO
KATALOG PRODUKTÓW
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Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Fujifilm lub wejść na stronę www.fujifilm.eu/print

Dalsze informacje:

Internet www.fujifilm.eu/print
www.fujifilmsericol.com.pl

YouTube
 

Fujifilm Print
Twitter

 
@FujifilmPrint

FARBY UV DO DRUKU WĄSKOWSTĘGOWEGO
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Informacje i zalecenia znajdujące się w niniejszej Karcie Informacyjnej Produktu, a także porady techniczne przekazane przez naszych przedstawicieli, zarówno ustnie, jak i na piśmie, 
odzwierciedlają naszą obecną wiedzę i uważamy je za rzetelne. Tym niemniej nie udzielamy na nie żadnej gwarancji dokładności, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich 
możliwych zastosowań naszych produktów oraz dlatego, że metody produkcji, materiały używane do druku i inne materiały podlegają zmianom. Z tego samego powodu nasze produkty 
są sprzedawane bez gwarancji i pod warunkiem, że użytkownicy przeprowadzą własne próby w celu sprawdzenia, czy spełnią one ich konkretne wymagania. Na skutek naszej polityki 
ciągłego doskonalenia produktów niektóre informacje znajdujące się w tej Karcie Informacyjnej Produktu mogą być nieaktualne i dlatego prosimy użytkowników, aby kierowali się 
najnowszymi zaleceniami.


